RM_04_M3b1
MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

17.02.2020

Datum projednání v RM 24.02.2020
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV
Návrh na usnesení RM
Návrh na usnesení ZM

Odbor
majetku města

-

Zpracoval

Dagmar Šitinová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Pozemky – záměr města

Důvodová zpráva:
Viz. níže.
Přílohy:
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem - ORJ -, položka Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 17.02.2020

JUDr. Jana Hronešová
Podpis vedoucí odboru:

Ing. Štěpánka Musilová

*1) (č. ž. 344/19) Pozemky – záměr města - nájem:
==================================================
Aktualizace nájemní smlouvy č. 011 012 paní Petry Kužílkové na pronájem p. p. 7/1 v k. ú. Babí
k zahrádkářským účelům a k sečení trávy.

1

Oddělení pozemků
- Paní Petra Kužílková uzavřela s městem Trutnov nájemní smlouvu č. 011 012 na pronájem
2
2
p. p. 7/1 (2 773,00 m ) v k. ú. Babí, z toho cca 600,00 m k zahrádkářským účelům za
2
2
nájemné ve výši 1,00 Kč/m /rok a cca 2 173,00 m k sečení za nájemné ve výši 0,10
2
Kč/m /rok. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- Dle usnesení RM č. 2017-422/8 ze dne 24.04.2017 byla schválena cena za pronájem
2
pozemku v k. ú. Babí k zahrádkářským účelům ve výši 2,00 Kč/m /rok a k sečení ve výši 0,20
2
Kč/m /rok.
- Dle oznámení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov
došlo ke sloučení p. p. 3104 v k. ú. Babí do p. p. 7/1 v k. ú. Babí. Nově je u p. p. 7/1 v k. ú.
2
Babí evidována výměra 2 789,00 m .
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
so u h l a sí
0 1. 0 1
2
se zveřejněním záměru města pronajmout p. p. 7/1 (2 789,00 m ) v k. ú.
2
Babí na dobu neurčitou paní Petře Kužílkové, z toho 600,00 m
2
k zahrádkářským účelům za nájemné ve výši 2,00 Kč/m /rok a 2 189,00
2
2
m k sečení trávy za nájemné ve výši 0,20 Kč/m /rok s tím, že jakákoliv
výstavba či výsadba stromů musí být odsouhlasena pronajímatelem.

Návrh na usnesení ZM

2

*2) (č. ž. 38/20) Pozemky – záměr města - nájem:
==================================================
Žádost Vyšší odborné školy zdravotnické, Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie, Trutnov o
2
aktualizaci smlouvy č. 240/R/13 na pronájem části p. p. 132 (2,00 m pohledové plochy) v k. ú. Trutnov
k umístění informační tabule.
Změna fakturačních údajů vzniklých spojením škol OA Trutnov s VOŠZ a SZŠ Trutnov (IČ 13582968).

Oddělení pozemků
- Obchodní akademie Trutnov (IČ 60153334) uzavřela s městem Trutnov smlouvu č. 240/R/13
2
na pronájem části p. p. 132 (2,00 m pohledové plochy) v k. ú. Trutnov k umístění informační
2
tabule za nájemné ve výši 1 500,00 Kč za každý m a rok (3 000,00 Kč/rok). Smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou.

3

-

Dle usnesení RM č. 2011-176/3 ze dne 14. února 2011 Rada města Trutnova souhlasila se
stanovením poplatku za umístění reklamních tabulí, příp. billboardů na pozemcích v majetku
2
města Trutnova v minimální výši 8.000,00 Kč/m pohledové plochy/rok. V případě zvláštního
zřetele (např. informační tabule škol, zdravotnických zařízení apod.) může Rada města
Trutnova rozhodnout o úpravě poplatku.

Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
d o por uč uj e
0 1. 0 1
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
so u h l a sí
0 1. 0 1
2
se zveřejněním záměru města pronajmout část p. p. 132 (2,00 m
pohledové plochy) v k. ú. Trutnov na dobu neurčitou Vyšší odborné
škole zdravotnické, Střední zdravotnické škole a Obchodní akademii,
Trutnov k umístění informační tabule za nájemné ve výši 1.500,00 Kč
2
za každý m pohledové plochy za rok (tj. 3.000,00 Kč/rok vč. DPH).

Návrh na usnesení ZM
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